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 ُْذست يذَيت انتخصص

 07702710677 انزٕال  انعًم ْبتف
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  انًٕقع االنكترَٔي 
 

 

 انـعـهـًـيـت انًؤْالثحـبَـيـبً: 
 

 انتخصص انبهذ اســى انزبيعـــت ســُت انتخـرد انذررـت

 ُْذست يٕاصالث انعراق ربيعت بغذاد 2003 الدكـتــــوراه

 ُْذست طرق َٔقم انعراق ربيعت انًٕصم 1991 الماجســــتيـر

ـوسالبكالوري  ُْذست يذَيت انعراق ربيعت انًٕصم 1991 

 

 

 انخبراث انعًهيتحـبنـخـبً: 
 

 انفترة انزيُيت رٓت انعًم انٕظيفت

 يهُذط يششف
 1988-1985 ششكخ سيؼبٌ يجبسن

 1995-1993 كهُخ انهُذعخ-عبيعخ ركشَذ يمشس لغى انهُذعخ انًذَُخ

 1999-1995 كهُخ انهُذعخ-عبيعخ ركشَذ يغؤول انشؤوٌ انعهًُخ

 2003-1999 عبيعخ ركشَذ -االثُُخ انغبيعُخ انًهُذط انًمُى ويهُذط يششف

 2004-2003 كهُخ انهُذعخ-عبيعخ ركشَذ وكُم سئُظ لغى انهُذعخ انًذَُخ

 سرية ذاتية لعضو هيئة التدريس
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 2005-2004 كهُخ انهُذعخ-عبيعخ ركشَذ سئُظ لغى انهُذعخ انًذَُخ

 2018-2013 عبيعخ انًىطم/ كهُخ هُذعخ انُفؾ وانزعذٍَ يعبوٌ انعًُذ

 

 انبحٕث ٔاألَشطت انـعـهـًـيـت رابـعـبً:
 

 خظبئض ويىالع انطهت عهً يىالف انًشكجبد فٍ يشكض يذَُخ انًىطم )انًغهخ انعهًُخ فٍ  عبيعخ ركشَذ /   2

 (  1994انعهىو انهُذعُخ    

 ٍ عبيعخ ركشَذ / اَغبد يؤشش لُى االَزفبخ يٍ ثعغ انخظبئض انفُضَبوَخ نزشة اسثُم )انًغهخ انعهًُخ ف 1

 (  1994انعهىو انهُذعُخ    

انغشعخ انًغجت انشئُغٍ نحىادس انطشق انخطُشح عهً انطشق انخبسعُخ فٍ انعشاق ) حهمخ  دساعُخ   يزخظظخ  7

 ( 1994ثغذاد  –نغاليخ انطشق 

 نعهىو دساعخ خظبئض يىالف انًشكجبد فٍ يشكض يذَُخ كشكىن )انًغهخ انعهًُخ فٍ عبيعخ ركشَذ /  ا 4

 (  1997انهُذعُخ    

 (  1997ًَىرط انغزة نزىصَع انشحالد فٍ يذَُخ كشكىن )انًغهخ انعهًُخ فٍ عبيعخ ركشَذ/ انعهىو انهُذعُخ  5

 يٍ ثُبَبد انزذسط انحغًٍ نهزشثخ ػًٍ يُطمخ ركشَذ )انًغهخ انعهًُخ فٍ   CBRانزخًٍُ االحظبئٍ نمُى  6

 ( 1997عخ وانزكُىنىعُب انغبيعخ انزكُىنىعُخ / انهُذ    

/ عبيعخ  1998رأصُش انخظبئض انجُئُخ عهً حىادس انطشَك فٍ انعشاق ) انًؤرًش انذونٍ نهغاليخ عهً انطشَك  7

 انجحشٍَ (

/  عبيعخ  1998انزحهُم االحظبئٍ نًغججبد انحىادس انًشوسَخ فٍ انعشاق ) انًؤرًش انذونٍ نهغاليخ عهً انطشَك  8

 انجحشٍَ (

ايم انًؤصشح عهً اخزُبس واعطخ انُمم فٍ يُطمةخ انكبمًُةخ ) انًغهةخ انعهًُةخ فةٍ عبيعةخ ثغةذاد /  انعهةىو   انهُذعةُخ انعى 9

2003  ) 

انزحهُةةةم ااحظةةةبئٍ نخظةةةبئض حشكةةةخ انًةةةشوس عهةةةً انطةةةشق يزعـةةةـذدح انًًةةةشاد فةةةٍ يذَُـةةةـخ ثغـةةةـذاد /  انغةةةض   :      20

 ( 2007عخ ركشَذ / انعهىو انهُذعُخ )انًغهخ انعهًُخ فٍ عبيخظبئض عُبطش انًشوس

انزحهُةةةم ااحظةةةبئٍ نخظةةةبئض حشكةةةخ انًةةةشوس عهةةةً انطةةةشق يزعةةةذدح  انًًةةةشاد فةةةٍ يذَُةةةخ ثغةةةذاد /   انغةةةض    ة:      22

 (2007)انًغهخ انعهًُخ فٍ عبيعخ ركشَذ /  انعهىو انهُذعُخ وسيغزىَبد يُبعُت ػىػب  حشكخ انًش

)يغهةةخ هُذعةةخ انشافةةذٍَ فةةٍ كهُةةخ انهُذعـةةـخ /  عبيعةةـخ  انًىطةةم   الدربتتاالالسبستت ااستتدامااالافستتالسالالستتحسياللد ستت  ال 21

2008) 

رمُةةُى ؽشَمةةخ انحةةشق مَغةةبد يحزةةىي يةةبدح ااعةةفهذ فةةٍ انًةةضَظ ااعةةفهزٍ انغةةبخٍ )يغهةةخ هُذعةةخ انشافةةذٍَ فةةٍ  كهُةةخ  27

 (2009انهُذعــخ /  عبيعـخ انًىطم  

24 
)يغهخ هُذعخ انشافذٍَ فٍ  عزخذاو انشجكخ انعظجُخ االططُبعُخ  االَزشبس انخهفٍرمُُى لجىل انًضَظ االعفهزٍ انحبسثب

 (2011كهُخ انهُذعــخ /  عبيعـخ انًىطم  

25 
)يغهخ هُذعخ انشافذٍَ فٍ  كهُخ خظبئض االدا  نهضَظ االعفهزٍ انحبس نهطجمخ انغطحُخ نهزجهُؾ ثبعزخذاو اعفهذ ثُغٍ

 (2013انهُذعــخ /  عبيعـخ انًىطم  

26 
اعزخذاو دانخ االعبط انشعبعٍ كشجكخ عظجُخ اططُبعُخ نهزُجؤ ثبنًحزىي االعفهزٍ فٍ انًضَظ االعفهزٍ) يغهخ 

 ( 2014انعشالُخ نهعهىو االحظبئُخ/ عبيعخ انًىطم 

27 
 َُُىيرطجُك انًمبويُخ االسػُخ فٍ رمُُى ثعغ انًعبَُش انهُذعُخ نطجمخ انزأعُظ نهطشق فٍ يحبفظخ ايكبَُخ اعزخذاو 

 (2018)انًغهخ انىؽُُخ انعشالُخ نعهىو االسع / عبيعخ انًىطم 

 
نطشق يخزبسح فٍ يحبفظخ َُُىي )انًغهخ انىؽُُخ انعشالُخ نعهىو  دساعخ انزًبصم وانزغبَظ نخىاص ؽجمخ رحذ االعبط

 (2019االسع / عبيعخ انًىطم 

 انكتب ٔانًؤنفبث:

2 
 2014/االطذاس االول كزبة هُذعخ انطشق 
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 انتذريب ٔاألعًبل انتطٕعيتخـبيـسـبً: 
 

2 
 1993دوسح انغاليخ انًشوسَخ / عبيعخ ركشَذ 

1 
 1994دوسح انزظًُى انهُذعٍ نهطشق/ عبيعخ ركشَذ 

7 
 1996دوسح انخطخ انعهًُخ وانزمشَش انغُىٌ / عبيعخ ركشَذ 

4 
 1997دوسح رمىَى االدا  انغُىٌ / عبيعخ ركشَذ 

5 
 2001نكًُبد واالععبس/ عبيعخ ركشَذ دوسح اعذاد عذول ا

6 
 2000دوسح طُبَخ انطشق / يظفً ثُغٍ 

7 
 2001دوسح طُبَخ انطشق / يعًم االدوَخ عبيشا  

8 
 2010دوسح رطىَشَخ فٍ هُذعخ انطشق / عبيعخ انًىطم 

 
 شبرك فيّ انتيانًؤتًراث انعهًيت سبدًسب: 

 انتبريخ اسى انًؤتًر و

2 
 1988 ل فٍ عبيعخ انًىطمانًؤرًش انهُذعٍ االو

 ركشَذانًؤرًش انهُذعٍ االول فٍ عبيعخ  1
1993 

 ركشَذ انًؤرًش انهُذعٍ انضبٍَ فٍ عبيعخ  7
1995 

 ركشَذانًؤرًش انهُذعٍ انضبنش فٍ عبيعخ  4
1998 

5 
 1998 انًؤرًش انذونٍ نغاليخ انطشق

6 
 2013 انًىطم انًؤرًش انهُذعٍ انضبٍَ فٍ عبيعخ

7 
 2013 عهىو انشَبػُبد وانحبعجبد انغبدط فٍ عبيعخ انًىطمانًؤرًش ن

 
 سببعبً: دٔراث تًُيت قذراث أعضبء ْيئت انتذريس

يسى انبرَبيذ انتذريبأ و  انتبريخ 

2 
  

1 
  

7 
  

4 
  

5 
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قبو ببإلشراف عهيٓب انتيانًبرستير ٔانذكتٕراِ  رسبئم  

 تبريخ انتسزيم عُٕاٌ انرسبنت اسى انببحج و

2 
 عجذ انكشَى َبعٍ عجىد

A Statistical Analysis of Traffic Elements 

Characteristics and Traffic Noise Relationships 

of Multi-lane Highways in Baghdad City 

2005 

1 
 عًش يحٍ ؽه

The Use of Liquid Asphalt to Improve 

Gypseous Soils 
2007 

7 
 صَُخ َىفم دمحم طبنح

Performance Characteristics of Hot Mix Asphalt 

for Wearing Course layer Using Bajee Asphalt 
2012 

4 
 جبطعهٍ ععذانذٍَ ع

Isotropicity and Homogeneity Study of Sub-

base Layer Properties for Selected roads in 

Ninevah Governorate / Northern Iraq 

2019 

 
قبو بًُبقشتٓب انتيانرسبئم   

 5دكتوراه :  .1

 15ماجستير : .2

 1 دبلوم : .3


